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مدیوم های متنوعی از
 محتوا را انتخاب کنید

سواالت زیرکانه که در مصاحبه  
شغلی از شما می پرسند

4

5

 
تنها هتلداران مطالعه کنند.

طبیعتا چنین شغلی با چنین شرایط کاری که از جمله آن 
می توان به هم صحبت شدن با آدم های متفاوت اشاره کرد، 

نیاز مبرم به عالقه زیاد و عالقه زیاد دارد.

 
دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست!  
آنها می خواهند بدانند اگر دیگر به پول نیازی نداشتید، باز هم 
حاضرید کار کنید. پاسخ تان برای کارفرما می تواند گویای انگیزه و 
اخالق کاری تان باشد. 

 
 نکات تبلیغات مفید در اینستاگرام 

سعی کنید حلقه ای از مخاطبان مشتریان را پیدا کنید 
که شما را دنبال نمی کنند و آنها را با تبلیغاتتان هدف 

قرار دهید.

544

دوشنبه  

 5 اسفند 1398 

 سال سی و سوم 

 شماره  9193

Instagram @Rah.Kar
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به  شدن  تبدیل  برای  راه   11
در   کارمند  تریــن  محبــوب 

دفتر و محل کارتان 

اگر چیــزی ندارید، 
چیــزی نگویــد. اما 
اگر بتوانید ستایش 
شــریک کار خود را 
صحبت  برانگیزبد، 
کنید و ستایش آنها 
را بشــنوید. به یاد 
داشــته باشــید که 
معتبــر بــودن کلید 

مهمی است

داشــتن محبوبت در محل کار حس مثبتی در شما 
ایجاد خواهد کرد ، اینکه همکاران تان شما را دوست 
بدارند و تحسین کنند انگیزه مضاعفی برای رسیدن 
به هدف و پیشرفت در شما فراهم می کند پس مهم 
اســت که راه و روش این مهم را بدانید ؛ راه و روشی 

که در این بخش از نکات موفقیت خواهیم گفت. 
برای کسب محبوبیت در محل کار

1. به همکاران خود عالقه تان را نشان دهید:
در میان همکاران خود محبوب شــدن به یک فرمول 
ســاده نیاز دارد:از آنها ســواالتی در مورد کارشــان 
بپرسید، به آنها گوش دهید، و عالقه واقعی خود را به 
آنهانشــان دهید ، اگر آنها بخواهند خودشان را خالی 
کنند، بگذارید بدانند که گفتگویتان محرمانه است و 
شما آن را به کســی نخواهید گفت. با ابراز عالقه به 
آنچه که در حال کار بر روی آن هســتند و همچنین 
با اســتفاده از حرکت های کوچک اما قدرتمند مانند 
درخواســت برای بیرون رفتــن تعطیالت آخر هفته، 
تعطیالت آینده، و بیشتر، و در این صورت این ویژگی 

دوست داشتنی را به دست خواهید آورید.
2. مشغولیت خودتان را برای خودتان نگه دارید:

نــه، این فقط یک بازی هوشــمندانه بر روی کلمات 
نیست که به شــما یادآوری کند که زندگی شخصی 
خود را بــرای خودتان حفظ کنیــد ؛ محبوب ترین 
کارکنان کسانی هستند که در مورد مشغولیات خود 
صحبت نمی کنند، هیچ کس اهمیتی نمی دهد شما 
چقدر سرتان شلوغ است. همه مشغول هستند و کار 
شــما این است که کار خودتان را انجام دهید. اگر به 
شــدت غرق شــده اید، ایده خوبی است که با رئیس 
خود مکالمه ای داشــته باشــید و درخواست کمک 
کنید، اما بیشتر همکاران شــما به زودی از شنیدن 
اینکه چقدر مشــغول و غرق در کار هســتید، پر می 

شوند.
3.برای محبوبیت در محل کار از شایعات دوری کنید:

ســتارگان معروف ممکن اســت محبوب باشند، اما 
هیچکس دوست ندارد که شایعات آنها را گوش دهد 
- و قطعا کتاب ســوخته آنها را بشنود ، بخش مهمی 
از اینکه افراد پشــتت باشند و تحسین آنها را بدست 
بیاورید، این است که از شایعه ها دور باشید و این را 
در زندگی و در محل کارتــان انجام دهید. به عنوان 
مثال، اگر گمانه زنی ها مبنی بر اینکه یک اداره خوب 
کار مــی کند یا خیر، در گفتگو آنها دخالتی نکنیدبه 
جای اینکه جمــالت منفی خود را به میان مکالمات 
همکاران خود وارد کنید ، فردی باشــید که همه از 

مصاحبت با او لذت می برند.
4. برای رسیدن به محبوبیت در کار دیر نکنید:

فقط خرگوش های ســفید مــی توانند با دیر کردن، 
همچنان دوست داشتنی باشند. اگر به طور مداوم دیر 
می کنید، نمی توانید دوســت داشته شوید و افراد به 

شــما توجه کنند بنابراین مطمئن شوید زنگ هشدار 
خــود را زود تنظیم کنید و به آژیر مقاومت نشــان 
ندهید. به عالوه، یک لحظه ای را برای خارج شــدن 
از خانه خود تعیین کنید، و ترافیک را درنظر بگیرید. 
ســحرخیز باش تا کام روا شوی، این یک یادآور برای 
این است که زمانی که زود آماده می شوید، خودتان 

را در موقعیتی قرار می دهید که موفق شوید.
5. دنبــال کــردن قانــون طالیی برای رســیدن به 

محبوبیت در کار:
بــا قانون کار زندگــی کنید و بــه زودی می توانید 
قانون فضــای کاری خود را کنتــرل کنید ؛ مهربان 
باشــید، لبخند بزنید و شــخصیت دلپذیری داشته 
باشــید، اینکار واقعا آسان است. با انجام این حرکت، 
محبوبیت بیشتری به دست خواهید آورد، زیرا مردم 
احســاس نمی کنند که شما آنها را می گیرید یا آنها 
را تضعیف می کنید ، احســاس می کنند که از آنها 
حمایت می کنید ایــن کار اعتماد را ایجاد می کند. 
این کار به شــما محبوبیــت و احترام را در محل کار 

می دهد.
6.برای محبوبیت در کار قابل دسترسی باشید:

شــوخی نیســت - اما صحبت نکردن شما می تواند 
همکاران را خاموش کند اگر با ترش مزاجی راه بروید 
و دست به ســینه، و با همکاران خود تماس چشمی 
برقرار نکنید، ممکن اســت به این معنی باشد که روز 
بدی دارید یا بســیار خجالتی هســتید. با این حال، 
به زودی یک شــهرت منفی دریافت خواهید کرد که 
غلبه بر آن دشوار خواهد بود. اگر برای کنار هم بودن 
به یک گروه و تیم دعوت شــدید، جواب مثبت دهید 
؛ لبخند بزنید، حتی اگر شــما آن را دوست ندارید و 
یا روز بدی را داشــتید این کار در بلند مدت به شما 

کمک خواهد کرد.
7. در انتهای روز سریع محل کارتان را ترک نکنید:

برای محبوبیت بیشــتر از لحظات کارتان و بودنتان 
در محــل کار لذت ببرید ، اکثر افــراد به قدردانی یا 
احترام کسی که در لحظه اتمام ساعت کاری میرود، 
نمی روند. البته، اگر شــرایط خسته کننده ای وجود 
داشته باشد، شما می توانید زمانتان را رد کنید، فقط 
لطفا زیاد به ســاعت نگاه نکنید. اینکه کمی پشــت 
میزتان بنشــینید و اجازه دهید ساعت ها بگذرند به 
شــما صدمه ای نمی زند و این اصال خوب نیست که 
بقیه ببینند شــما اصال اشــتیاقی به کارتان ندارید و 

منتظر بیرون رفتن هستید.

8.برای محبوبیت در کار پیشنهاد برای کمک را شما 
بدهید:

اگــر دیدید یکی از همکارانتان اســترس دارد، پیش 
او برویــد و کار امروزتــان را انجام دهیــد. تبدیل به 
کاپیتان تیم شوید - کسی که همکارانش را حمایت 

می کنداین حرکت شــما را به سمت خوبی پیش می 
برد پس از همه اینها، چه کسی دوست ندارد کسی که 
به آنها کمک کند؟ همه اعمال خوب - حتی کســانی 
که شــما را در جای دیگران قرار مــی دهند - نباید با 
یک انگیزه بی نظیر انجام شــوند. بله، شما می خواهید 
مورد عالقه همه باشید، اما باید سندیت و اعتباری پشت 
پیشــنهاد تان باشد. در غیر اینصورت، همکارانتان قادر 
خواهند بود تا فاصله یک مایلی خود را شناسایی کنند و 

در نه ایت باعث عقب نشیشان خواهند شد.
9.برای محبوبیت در کار شلخته و نامرتب نباشید:

اگر همکاران شما شــروع به سوال پرسیدن در مورد 
اســتخدامتان کردند در لحظه ای که همه وسایلتان 
بــر روی میزتان پخش بود، مراقب باشــید ؛ محیط 
کاری خود را اسکن کنید تا ببینید آیا همکاران شما 
مرتب و تمیز هســتند یا خیر، یا میزشان پر از توده 
های باال رونده ورق و چیزهای دیگر اســت. اگر هیچ 
کس دیگری وســایل شخصی و یا عکس های خود را 
نداشت، توجه داشته باشید که منطقه خود را از این 
چیزها پاک کنید و غــذای خود را بیرون نگذارید یا 
اقالم شــخصی خود را در فضای شخصی افراد دیگر 

قرار ندهید.
10.بــرای محبوبیت با احترام و بخشــنده و باهوش 

باشید:
اگر چیــزی ندارید، چیــزی نگوید. اما اگــر بتوانید 
ستایش شریک کار خود را برانگیزبد، صحبت کنید و 
ستایش آنها را بشنوید. به یاد داشته باشید که معتبر 
بودن کلید مهمی است.از افراد تعریف نکنید اگر واقعا 
معنی آن را نمــی فهمند، و قطعا نباید هر روز هفته 
را در اطراف آنها باشــید و تعریــف کنید در عوض، 
چیزهایــی را که آنها انجام می دهند را به رســمیت 
بشناسید - نه بر خالف رئیس. عملکرد خوب خود را 
به شــیوه ای ظریف دهید، مانند: من فکر می کردم 
شــما واقعا ارائه را خوب عمــل می کنید و کارتان را 

خوب انجام دادید.

11.خــودداری از مکالمات تلفنی با صدای بلند برای 
رسیدن به محبوبیت: 

دفتــر خود را عایق بندی کرده ایــد؟ پیامک بدهید 
؛ اما اگــر مکالمه ای 5_7 دقیقــه ای دارید، ممکن 
است وقت آن رســیده باشــد که صدایتان را پابین 
بیاید. در فضاهای کاری باز که امروز امروز رایج است، 
تقریبا غیرممکن اســت که بتوان از شنیدن صحبت 
های تلفنی شــخصی همکاران خود خودداری کنید. 
بنابراین، اگــر برایتان ممکن اســت، پیامک بدهید. 
صحبت کردن با صدای بلند را هر کسی در دفتر کار 
نمی تواند تحمل کند. پاداش اضافه برای آرام صحبت 
کردن می خواهید؟ کل دفتر کار به زندگی شــخصی 

شما وابسته نیست.

 مدل 
مو فقیت

 شایان ضیایی   
روزنامه   نگار
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ط
/9

81
41

73

کالتبار
وانت،خاوروکامیون

شهر-شهرستانبدونتعطیلی

32625002-3
36658511-32621050
09155805002-3
مدیریت:فتحعلیپور

ط
/9

81
40

41

پیروزبــار
ارزانترازهمهجا
سراسرمشهد35224342
ابوطالب،عبدالمطلب37294112
طالب،طبرسی32771010
هدایت،هنرور37528316
تهرانوشهرستانهمهروزه

ط
/9

80
21

31

طالب بار
ارزانتر از همه جا
37519293
37529293
37531990

09159169763

اتوبارسید
وانت،نیسان،خاور
36239810-11
ط09159078573

/9
80

67
57

طاهاویاسینبار
بدونشعار
32136393-4
09013563828

ط
/9

81
29

05
/د

98
13

70
7

خســروبار
وانت-خاور-کارگر

36674400-37662126
38915159

نقاشینظری
09155038564

/د
98

11
81

5

گرانولیت،بلکا،سیمانکاری
کاشی)آخرینتماسباما(

پایینترینقیمتبدونواسطه
رضایی09356339458

ط
/9

80
60

50

ط
/9

80
66

44

اقساط3تا12ماهه
انواعکاغذدیواریخارجیو
ایرانیکفپوش،پارکت،پرده
تور،افقی،بامبو،زبرا،موکت
طراحیوارسالآلبومرایگان
شعبه322811291
شعبه362376552
09153045934
کنیتکس،بلکا،گرانولیت
نقاشیبا30سالتجربه،دفتر
خراساننما،محبوب36519776
ط37665344-09158910589

/9
80

87
89

ج
 / 

98
04

04
0

کاغذکیان
کاغذدیواری،کابینت،پارکت،کفپوش
پنل،نقاشی،بلکا،کنتکس
سقفکاذب،تعمیرات

نقداقساط
@kiyandecor
09153138018
09388047702عالئی

ج
/9

80
89

08

میالدُدر
مجریکلیهسیستمهای

درباتومات
شیشهای،جکی،ریلی
کرکرهای،راهبند
09151115493
38696868

ج
/9

80
71

82

پنجرهآرا
upvcتولیدکنندهدربوپنجره
آلومینیوم،توری،سجادی

37511714-09155126467

آلمیران
تولیددربوپنجره

دوجداره،توری،رگالژ
09153033510-37346779

ط
/9

81
37

50

شیشهنظری
نصبوفروشسکوریتنو
ودستدوموکرکرهبرقی
09159072150-09351101482

ط
/9

80
24

13
ط

/9
80

11
10

داربستطریقت
09155010520بیمهمسولیت
32739122-09156010520

ج
/9

81
43

81

داربستفلزیاسرار
مدیریتآزاد-تخفیفویژه
09153205765

ج
/9

81
04

45

داربستسعدی
پیچورولپالک

09153175356
09151240054

ج
/9

81
35

42

داربستمحمدپور
نصبسریعتخته
09155186843
داربستپردیس

بابیمهمسئولیتتخفیفویژه
جادهقدیموسنتو

36667643-09153079215

ط
/9

80
97

96
ج

/9
81

25
44

پیچورولپالک
وداربستاترک

32117393-09153236979
خریدفروش

داربسترحمتی
بابیمهمسوولیت
نصبهمینامروز
09157033742

ط
/9

80
80

99

ایزوگامشرق
تعمیرات،رفعنمزدگی
شریفی09158599918

ط
/9

70
27

40

ایزوگامشرق
قیرگونی،آسفالتلکهگیری
حتی1متر»حاجیرمضانی«
37571068-09153059302

ط
/9

80
61

60

ایزوگامشرق
09155014353
32769513

ط
/9

81
39

99
ش

/9
80

70
42

ایــزوگــامشــــرق
)گــــــــــراننخـــریـــــد(
تخفیفویــــــژهویـــــــژه
شرافتی09365265704

ج
/9

80
98

17

ایزوگامشرق
درجهیکبانصب15000ت
لکهگیریحتییکمتر
09154737236
ایزوگامشرق
بهقیمتدربکارخانه

32721789-09153132504
09366484449

ط
/9

80
17

22

کرگیری،کاشتانواع
بلت،شیارزنیوتخریب
موسوی09158022533

ط
/9

81
05

48
ج

/9
80

71
80

تخریب
خریدضایعاتوسازهنگهبان
09155596591

تخریبفوریساختمان
وخاکبرداریکلیهمصالحشــمارا
بهباالترینقیمتخریداریم
09151104708

ج
/9

81
31

81

حملخاکونخاله
نیسانوخاور
09152377008
09395345773

ط
/9

81
44

57

ج
/9

81
34

06

کارآسانایده
نصبواجرا،سرویسنگهداری
آسانسورهرتوقف8000ت
38824494

MDFصنایعفلزیو
برادرانحسنپور-ساخت
انواعکابینت،اشکافو...
09151209395-09156489925

ط
/9

81
03

45

حفاظ-بوتهای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی
تولیدانبوهوارزان

09153128411تلگرام38661194

/د
98

11
40

5

گازرسانی
تفکیککنتورگاز،تعمیراتنرده

نقدواقساط"سمیعی"
09155597618-09359899792

ط
/9

80
04

42

لولهکشیگاز
نــردهلولــهای،تعمیــراتگاز
33640007 / 09153182411
نقداقســاط/مدیریتکرمی

ط
/9

81
14

77
ج

/9
80

89
06

گازرسانی
خردهکاری
تعمیرات
نرده،حفاظ
09151118301

خریدفروش
طرقبــه،ویالشهر
34224200-09153142611

ط
/9

81
28

51
ج

/9
80

59
09

مشاورامالکمرکزیطرقبه
09153168816-34234319

مدیریت:قنبری
طرقبه،طرقدردورمیدان

3
حملونقل

5
خدماتساختمانی

6
امالکومستغالت

حملونقلکاال
واثاثیه

301

مشاورینامالک
601

نقاشیوکاغذدیواری
501

درهایاتوماتیک
504

دروپنجره
505

شیشهوسکوریت
506

داربست
508

ایزوگاموعایقکاری
509

تخریبساختمان
512

آسانسور
515

کابینت/امدیاف
516

نردهوحفاظ
518

گازرسانی
519
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اگر سیاست های شرکت را قبول نداشته باشید، 
چکار می کنید؟ 

چرا این ســوال را می پرسند؟ این سوال توانایی 
تصمیم گیــری ، راحتی کار بــا دیگران و مهم تر 
از همه، توانایی بیــان ایده ها و نظرات خود در 
شناســایی حوزه هایی که نیازمند بهبود هستند 

را در متقاضی شغل نشان می دهد.
چطور برای این مصاحبه شغلی وقت خالی کرده اید؟ 

رئیس تان فکر می کند شما االن کجا هستید؟
چرا این سوال را می پرسند؟ مدیران استخدامی 
می خواهند بفهمند آیا اولویت های تان در جایگاه 
درســتی قرار دارد یا نه: شغل فعلی در جایگاه 
اول، مصاحبه ها در جایگاه دوم. تیلور می گوید: 
»آنهــا می دانند عاداتی کــه اکنون از خود بروز 
می دهید، گویای میزان درســتی و صداقت تان 
اســت و اینکه شــما نســبت به شــغل تان در 
شرکت شان، حین جســتجوی شغلی بعدی تان 
چــه رفتاری از خود نشــان خواهیــد داد. آنها 
همچنین می خواهند بدانند که در موقعیت های 
ناراحت کننــده ای که نمی توانیــد به رئیس تان 
حقیقــت را بگویید، چطور می توانید شــرایط 
را مدیریت کنید. پاســخ ایده آل این اســت که 
بگویید مصاحبه شــغلی را در زمان اســتراحت 

بین ساعات کاری انجام می دهید.
می توانیــد دلیلی بیاورید که چرا ممکن اســت 

کسی دوست نداشته باشد با شما کار کند؟
چرا این ســوال را می پرسند؟ رئیس های آینده 
مشــکل شخصیتی  یابند  اطمینان  می خواهند 
نخواهید داشــت و به همین خاطــر، چه  کاری 
بهتر از این که مســتقیما به خود منشاء رجوع 
شود؟ تیلور می گوید:آنها فکر می کنند هیچ چیز 
از دروغ گویی تــان بدتــر نیســت و پیش خود 
احساس می کنند هنوز هم در کشف و شناسایی 
بی صداقتــی مهــارت الزم را دارند. لحن منفی 

این سوال می تواند جوهره ی حتی مجرب ترین 
حرفه ای ها را نیز به آزمایش بگذارد.

 اگــر همین فــردا 500 میلیون تومــان برنده 
شوید، چکار می کنید؟

چرا این ســوال را می پرســند؟ آنها می خواهند 
بدانند اگر دیگــر به پول نیازی نداشــتید، باز 
هم حاضرید کار کنید. پاســخ تان برای کارفرما 
می تواند گویای انگیزه و اخالق کاری تان باشد. 
مصاحبه گر همچنین ممکن است بخواهد بداند 
که چطور پول تــان را خــرج می کنید یا قصد 
ســرمایه گذاری با آن را دارید. این امر می تواند 
بیانگر میزان مســئولیت پذیری  شــما در قبال 
پول تان باشــد و نشان دهد که چقدر شخصیت 

بالغ و پخته ای دارید .
موفقیت را چگونه توصیف می کنید؟

تیلــور  می پرســند؟  را  ســوال  ایــن  چــرا 
می گوید:مصاحبه گران این سوال را می پرسند تا 
بفمهند چه  چیزهایی به شــما انگیزه می دهد، 
البتــه تا حــدودی و اینکه جوهــره و ُجربزه ی 

کاری تــان را بســنجند. پاســخ های تان به آنها 
بینشی در مورد اولویت های  شما می بخشد: آیا 
انگیزه ی شــما حقوق باالست؟ یا می خواهید به 
چالش کشیده شــوید؟ می خواهید مهارت های 
جدیدی یاد بگیرید؟ یا شاید هم مصاحبه گر در 
واقع دارد می پرسد آیا شما رویکرد شخصی تر و 

فردگرایانه  نسبت به موفقیت دارید؟ 
با چه شــرایط سختی در کارتان مواجه بوده اید 
که آن را به نتایج مثبتی تبدیل کرده اید؟ بیشتر 

توضیح دهید؟
چرا این ســوال را می پرســند؟ تیلــور توضیح 
می دهد که این ســوال به مدیران اســتخدامی 
اطالعات بســیاری را از جهات مختلف درباره ی 
شــما می دهد. آنها می خواهنــد بدانند نه تنها 
می توانید شرایط پراســترس را مدیریت کنید، 
بلکــه در زمــان بــروز مشــکالت چگونه فکر 
می کنید، »مشــکل« را چگونه تعریف می کنید 
و هنگامی که با هر نوع مســئله ای روبه رو شوید 

دست به چه اقدامی می زنید.

4
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دانستن پاسخ سواالت زیرکانه مصاحبه شغلی کاردشواری نیست!  

سواالت زیرکانه که در مصاحبه  شغلی از شما می پرسند

آنها می خواهند 
بدانند اگر دیگر به 

پول نیازی نداشتید، 
باز هم حاضرید 

کار کنید. پاسخ تان 
برای کارفرما 

می تواند گویای 
انگیزه و اخالق 
کاری تان باشد. 
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اگر شما پست تبلیغات در اینستاگرام  را درست 
مطالعه کرده باشــید، می دانید که اینستاگرام 
بــرای بازاریابــی برند شــما از اهمیت زیادی 
برخوردار اســت و اینکه می دانید چگونه اولین 
تبلیغ اسپانسر اینستاگرامی خود را بسازید. در 
این مطلب ما به شما نکاتی را یاد می دهیم که 
با بکارگیری آن باالترین نرخ بازگشت سرمایه 

را در تبلیغات در اینستاگرام داشته باشید.
 1-تبلیغاتی بسازید که با مخاطبان شما 

همخوانی دارند.
این گزینه به نظر کار ســختی نیست. و جالب 
است بدانید که بســیاری از برندها مخاطبان 
خــود را بــا پیغام هــای غیر مرتبــط بمباران 
می کنند. اینســتاگرام یک گزینــه دارد که به 
کاربران اجازه می دهــد تبلیغات را از فیدهای 
خود حــذف کنند و چه اتفاقــی می افتد اگر 
کاربران این گزینه را فعال کنند؟ اینســتاگرام 
تبلیغات شما را آنطوری که شما دوست دارید 

نمایش نخواهد داد.
  2-تبلیغات در اینستاگرام فرصتی برای 

آزمایش انواع تبلیغات بصری
اینســتاگرام فرصت هــای بیشــماری را برای 
اســتفاده از محتــوای بصری بــرای ارتباط با 

مخاطب در اختیار کاربر می گذارد. و تنها راهی که 
بتوان دریافت کدام محتوا با مخاطب بهتر رابطه 

برقرار می کند انجام آزمایش های متفاوت است.
 3- نوع تبلیغ را با توجه به سطح مشارکت 

مشتری پیدا کنید
 اگر از بیشــتر برندها درباره اهداف تبلیغاتی 
آنها پرســیده شــود اغلب جواب می دهند که 
به دنبال فروش بیشــتر و طبیعتا سود بیشتر 
هستند. اما تبلیغات در اینســتاگرام می توان 
به شــما در رســیدن به اهداف کسب و کاری 
خــود نیز کمک کند. اگر شــما به دنبال ارتقا 
جایگاه محصوالت خود هستید و به دنبال آن 
هستید که مشتریان جدیدی برای محصوالت 
خــود بیابید، از تبلیغات ورقــه ای در تبلیغات 
در اینســتاگرام اســتفاده کنید؛ فرمتی که به 
شــما اجازه می دهد تا چهار عکس را در کنار 

لینک های متعدد منتشر کنید.
  4-از تصاویر واضح با نقطه تمرکز قدرتمند 

استفاده کنید.
از تصاویــر شــلوغ و پیچیــده در تبلیغات در 
اینستاگرام استفاده نکنید. همیشه تصاویر را ساده 
نگه دارید و به کاربران کمک کنید که المان های 
مشخصی در تصویر را به راحتی پیدا کنند. از نظر 

ایده آل، عکس شــما باید هدف اصلی را بعالوه 
جزئیات مشخصی در پس زمینه نشان دهد.

  5-تبلیغات در اینستاگرام نیاز به ظرافت دارد.
قرار دادن برند خود در تمامی تبلیغات شــاید 
وسوسه انگیز باشــد. اما زمانی که قصد دارید 
محتوای خــود را با تصاویر زیبایــی بیارایید، 
استفاده بیش از حد از تصاویر شاید مشتری را 
از دیدن جزئیات تبلیغ و فهمیدن برند باز دارد.
  6-افراد را در دنیای واقعی با محصوالت خود 

به نمایش بگذارید.
این به مخاطبان شما کمک خواهد کرد که با 
محصوالت شــما ارتباط برقرار کنند و بر روی 
آنها کلیک کنند. دیدن مردم در موقعیت هایی 
شبیه به شــما توجه مخاطب را جلب خواهد 
کرد و به آنها در تشخیص تبلیغ کمک خواهد 

کرد.
7-سعی کنید مخاطبان را به مشتریان تبدیل کنید

مخاطبان به شــما این فرصت را می دهند که 
به مخاطبــان از پیش تعیین شــده در میان 
مشتریان کنونی دست پیدا کنید. سعی کنید 
حلقه ای از مخاطبان مشتریان را پیدا کنید که 
شــما را دنبال نمی کنند و آنها را با تبلیغاتتان 

هدف قرار دهید.

 نکات تبلیغات مفید 
در اینستاگرام 

سعی کنید حلقه ای از 
مخاطبان مشتریان را 
پیدا کنید که شما را 
دنبال نمی کنند و آنها را با 
تبلیغاتتان هدف قرار دهید.

محمد  خاکیه
کارشناس  شبکه های اجتماعی
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بازاریابی محتوایی  موجب می شود که اعتماد مخاطبین 
به کسب و کار باال برود. وقتی یک بیننده اطالعات خوب 
و کاربردی و درســتی را در مقاالت سایت یک کسب و 
کار مطالعه کند، حس اعتماد وی به آن کسب و کار به 

صورت ناخودآگاه بیشتر می شود.
محتوا فقط مقاالت داخل بخش بالگ سایت نمی باشد 
و می تواند شامل ویدئو کلیپ های سرگرم کننده، کتاب 
هــاب الکترونیک مفید و اینفوگرافیک های کاربردی و 
گویا هم باشد. می توان این موارد را در صفحات شبکه 
های اجتماعی نیز قرار داد و با استفاده از آن ها و با قرار 
دادن نام و نشان برند در آن ها، به افزایش آگاهی مردم از 

برند یا کسب و کار مورد نظر کمک شایانی کرد.
بحثی به اســم ســئو یا بهینه سازی ســایت ها برای 
موتورهای جستجو امروزه مقوله ای بسیار مهم و گاها 
هزینه بر شده است. زیرا وقتی یک سایت که بسیار خوب 
طراحی شــده و بهترین محصوالت را هم برای فروش 
معرفی می کند، در صفحه اول نتایج جستجوی عبارت 
های کلیدی مد نظر صاحبانش، در موتورهای جستجو 
به ویژه گوگل نمایش داده نمی شود، مانند این است که 

به صدر نتایج موتورهای جستجو رساند. اما امروزه دیگر این چنین 
نیســت و گوگل و الگوریتم های جدید آن بیشــتر به محتوای 
ارزشمند و ناب و کپی نشده که برای مخاطبان کاربردی باشند، 
بیشترین اهمیت را می دهد و بهترین رتبه های نتایج جستجو را 
برای چنین سایت هایی با چنین مطالبی در نظر می گیرد. از این 
رو برای داشتن رتبه خوب در کلمات کلیدی مدنظر، بهترین کار 
تولید محتوای مناسب و مرتبط با موضوعات اصلی در سایت است 
که با رعایت اصول بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو یا 

همان سئو نوشته شوند.
محتوای مناسب نه تنها در دید گوگل ارزشمند می نماید، بلکه 
در نظر مردم نیز می تواند خود را به ســرعت نشان داده و خود 
مردم آن را برای دیگران به اشتراک بگذارند. در حقیقت امروزه 
یکی از بهترین روش ها همین است که محتوایی ایجاد نماییم که 
مخاطبان دنبال دیدن آن هستند و سپس خواهیم دید که آنان 
خود این محتوای تولیدی ما را برای اطرافیان خود نشر می دهند. 
قابلیت اشتراک گذاری می تواند موجب شود به صورت تصاعدی 
محتوای تولیدی ما در میان مردم بازنشر شود و بازدیدکنندگان 
زیادی پیدا کند که می توانند مشــتریان بالقوه کسب و کار ما 

باشند.

فرد مورد نظر فروشگاه مرکزی 
کسب و کار خود را در دل کویر 
بی آب و علفی که ساکنی ندارد 
و حتی کســی از اطراف آن رد 
نمی شود تاسیس کرده باشد. به 
همین جهت سئو برای موفقیت 
کسب و کارها در دنیای پررقابت 
امروزی یک مســاله بشــدت 

ضروری است.
یکی از مهم ترین مقوله هایی که 
در سئوی سایت نقش کلیدی را 
دارد، تولید محتوای ناب و جذاب 
است که در چشــم موتورهای 
جســتجو یونیک به نظر برسد. 
مرتب  جســتجو  موتورهــای 
الگوریتم های خود را عوض می 
کنند. تا چند سال قبل سایت ها 
را می شد با خرید بک لینک و 
کارهایی از این دست به سرعت 

محتوای مناسب نه 
تنها در دید گوگل 

ارزشمند می نماید، 
بلکه در نظر مردم 
نیز می تواند خود 

را به سرعت نشان 
داده و خود مردم آن 

را برای دیگران به 
اشتراک بگذارند

آن هایی که زیادی اهل ســفرند و برای اســکان به هتل ها مراجعه می کنند 
احتماال بیشــتر از هرکس دیگری با چنین افرادی برخورد داشته اند. افرادی 
که پشت میزهایی مستقر هستند و وظیفه دارند تا مسافران را پذیرش کنند. 
و اصطالحا به چنین افرادی نیز »متصدیان پذیرش هتل« یا »فرانت آفیس« 
می گویند. امروز قرار اســت تا در مورد این عزیزان سخن بگوییم. افرادی که 
برای رســیدن به این شغل یا دوره های هتلداری را پشت سر گذاشته اند و یا 
پس از طی کردن دوران اول دبیرســتان که نهم حال حاضر باشد به رشته 
هتلداری در کار ودانش رفته اند. طبیعتا چنین شغلی با چنین شرایط کاری 
که از جمله آن می توان به هم صحبت شــدن با آدم های متفاوت اشاره کرد، 
نیاز مبرم به عالقه زیاد و عالقه زیاد دارد. و اگر افرادی بخواهند صرفا به علت 
اینکه درآمدی ندارند و نیاز به پول دارند در این کار مشغول شوند، قطعا ضربه 

تنها هتلداران مطالعه کنند.

طبیعتا چنین شغلی با چنین 
شرایط کاری که از جمله آن 
می توان به هم صحبت شدن 
با آدم های متفاوت اشاره کرد، 
نیاز مبرم به عالقه زیاد و عالقه 
زیاد دارد.

سیدعلی میربمانی
روزنامه نگار

گار
مه ن

زنا
 رو

س  
شم

درا 
ص

  چگونه اعتماد مخاطبین به کسب و کار باال ببریم

مدیوم های متنوعی از محتوا را انتخاب کنید
فکر

بکـــــر

خواهند خورد. این افراد همچنین وظایف متعددی دارند. که از جمله ی آن ها 
به طور خالصه می توان به، خوشامدگویی، انجام کارهای مربوط به رزرواسیون 
هتل، انجام کلیه کارهای الزم در هنگام ورود و خروج مهمانان، توضیح کامل 
درباره اتاق ها و امکانات، گرفتن و دادن پیغام ها به مهمانان و .... اشاره کرد که 
هر کدام از آن ها باز، حوزه و مدل فعالیتی خودش را دارد. و چس از آن باید به 
سراغ خصوصیات موردنیاز برای یک متصدی اشاره کنیم. خصوصیاتی که اگر  
یک متصدی آن ها را نداشته یاشد و یا نتواند کسب کند در انجام کارهایش با 
مشکل روبه رو خواهد شد. از جمله آن خصوصیات و مهارت ها می توان به مهارت 
ارتباطی عالی، رفتار دوســتانه و مودبانه با مهمان، مسئولیت پذیری، آشنایی 
نسبی با اصول فروشندگی و جذب مشتری، آراستگی ظاهری، صبر و حوصله 
و .... اشاره کرد. در میان این مهارت های ارتباطی یکی از مهارت ها مانند الماس 
می درخشــد، که آن چیزی نیست جز تسلط به یکی دو زبان خارجی. در جهان 
حال حاضر و ارتباط جدی انسان ها با یکدیگر یکی از چیزهایی که بسیار اهمیت 
دارد زبان است. و اگر فردی تسلط به یک زبان غیر از زبان مادری اش نداشته باشد 

در تعامل با جهان و جهانیان کارش لنگ می زند. 
در پایان از هرچه بگذریم، ســخن دوست خوشتر است. برویم سراغ درآمد این 
شــغل و اینکه افراد شــاغل در این کار از لحاظ درآمدی چه شرایطی دارند. در 
کشــورهای مختلف و مکان های متفاوت درآمد این افراد هم تغییر می کند. به 
طور مثال افرادی که در مکان های توریســتی و یا زیارتی در هتل ها مشغول کار 
هستند، طبیعتا با آن حجم از مسافرها و متقاضیان اقامت، درآمد بیشتری دارند 

که می تواند آن ها را کامل تأمین کند.
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آرامگاه فردوسی 
مجتمع گلستان قطعات 700متری  
سنددارفی25م09351742963  

09915878518

ط
/9
81
51
16

جلدک،صفی آباد
چاهشک،راه آهن،جهاد

سنگ سفید، خرید و فروش
09153008329

ط
/9
80
81
70

ط
/9
81
40
10

شاندیز
اراضی ششدانگ استانداری
با پروانه و امکانات و سایر 

تعاونی ها خرید و فروش
امانی 09155117664

09016362041

سوران 
خرید و فروش زمین باغ ویال 

09353074141
ط09153076425

/9
81
32
90

ش
/9
81
45
18

آرامگاه فردوسی با 20 م 
تومان صاحب زمین شوید 

09915878518
09351742963

ط
/9
81
51
15

750 متر زمین حاشیه بلوار 
توس امتیازات آب ، برق 3فاز 

و 6 دربند مغازه
09393872629

ط
/9
81
49
65

خرید لوازم منزل و اداری
 فوری و بدون تعطیلی

09159247178-37276403 
09303261906

ط
/9
81
29
43

خریدار لوازم منزل
ضایعات،کابینت خرده ریز انباری
حسن پور 09153255622

09302978698

ط
/9
81
42
17

/ج
98
10
12
8

منصوریفرش 
خریدارفرش

دستباف وماشینی
..به باالترین قیمت..
بدون تعطیلی37243127
09151105036

ط
/9
81
23
67

قالی شویی بازوبندی 
تمام اتوماتیک

33669746-36585700
37605614-32790601

36110502
09154020769
09014127700

ط
/9
80
08
09

سـیدقالیشوئی
100% اسالمی

سرویس دهی به تمام نقاط شهر
گری
رفو

32777893
32568525
37341130
33490848
32141797
38847159
36010976

ایام تعطیل09155291598

قالیشویی 

ابتکار
36011820
36236210
38713312
32173242
38800079

شستشوی 100%اسالمی

سرویس تمام نقاط شهر

/ج
98
14
14
7

ط
/9
81
27
11

قالیشویی 
تهـــران

36047576
38453887
32243239

09157007410
قالیشویی مدرن با ضمانت
رنگ ندادن و پاره نشدن 

به روش کاماًل اسالمی 
با سرویس رایگان

قالیشویی

غزال
عضو درجه یک اتحادیه

رفوگری، شستشو با اصول مذهبی 
تحت پوشش بیمه ایران

3 8 1 1 2 0 3 0
37286050
36222223
3 3 6 6 1 1 1 5
33670976
09153212034

مدیریت روحبخش

ط
/9
80
08
17

7
خرید و فروش
8لوازم و اثاثیه

خدمات منزل
 و تعمیرات

خرید و فروش
باغ و زمین

608

خرید و فروش لوازم 
منزل و اثاثیه

701

فرش و موکت
703

قالی شویی
802

ط
/9
80
08
16

قالی و مبل شوئی
امین

37292296-32252378
36570184-37348703 تحت پوشش بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09153000443

شستشو

 با ضمانت

قالی و مبل شوئی
نمونه

37490231-37329705-37336060
36612586-38822500
32765551-32135956

تحت پوشش

بیمه ایران

رفوگری

ایام تعطیل 09155092518
شستشو 100% اسالمی

قالی و مبل شوئی

عدالتیان
37490284-36612764
35130473-32762877
32298080-35024040

تحت پوشش بیمه ایران

رفوگریسرویس سراسر شهر

پ
/9
81
24
56

ش
/9
81
29
87

ط
/9
80
09
31

قدسقالی و مبل شوئی
38716277-38421086-37659429
37242125-36099035-36098693
32794264-32121288

آب کشی اسالمی
با ضمانت

بیمه سرویس سراسر شهر

پ
/9
80
23
75

ط
/9
80
08
12

قالی شویی

38705347 - 32701313
33851235 - 32426635
09155004693 - 09025004693 ایام تعطیل

ممـتاز ایران
سرویس دهی

 تمام نقاط شهر

ط
/9
80
24
11

قالی شوئی نیما
بهترین کیفیت را با ما تجربه کنید

100% اسالمی با ضمانت
پاره نشدن و رنگ ندادن

تخصص در شستشوی فرشهای کرم، دست باف و ماشینی تراکم باال

خرید و فروش
کارکرده

38465423-37236135
38819211-37413197-32793502

09155099472 

پ
/9
80
23
78
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ملتقالیشویی
شستوشوبه
روشاسـالمی
تحتپوشــش
بیمهایــــــران
دارایمجــــوز
رسمی

تلفنکارخانه:
36666330
3665282 0
32213433
تلفندفاتر:
3 6 6 1 1 1 1 6
32220233
36098584
09155134006
09155048595
36580457

/د
98

10
51

4

تخلیهچـاه
09153131040
09151223530

ط
/9

81
46

50

وصلاگویمطمئن
09152000092
36200013

ط
/9

81
37

51

/ج
98

01
99

0

لولهبازکنی
مشهدالرضا

وصلاگو
تشخیصترکیدگی
ونمزدگیبادستگاه
ترمیمکفسرویسبامصالح

پیروزی38764467
38764468 ســجاد
فردوسی38825264
کوهسنگی38825264
مطهــری37285670
38764467 معلــم
وکیلآباد38764467
37285670 عبــادی
هاشمیه38825264
هفتتیر38764467

 ج
/ 9

80
96

74

رفعنم
لولهبازکنی
تشخیصنمزدگی
رفعنموبو
بامصالحوبنایی
30سالسابقه
36909280سجاد– فردوسی– خیام
37678076فلسطین-سناباد–کالهدوز
36911412سیدرضی-معلم–دانشجو
38902414هاشمیه–هفتتیر-صیاد
36910840الهیه-قاسمآباد-امامهادی
عبادی–عبدالمطلب–مطهری
36909280ابوطالب–هدایت–توس

09151023831تیمسیار

نـظافتـیآیـسـان
خشکشوییفرش،موکت
مبلمان،نظافتکلیساختمان
راهپلهوپیلوتاعزامکارگر

خانموآقا)تضمینی(
35228934-35228935

09151020764
09155573702

ش
/9

80
87

58
ط

/9
81

40
97

نظافتییاراننوین
)شمارهثبت68691(

اعزامنیرویخانموآقابهتمام
نقاطشهر-شستشویفرش،
موکتومبلدرمحلانجامکلیه
امورنظافتساختمانبادستگاه
قیمتمناسب-کیفیتعالی
عبدالمطلب09193864900
سجاد37412850

 ج
/ 9

80
17

17

شستشویاختصاصی
پردهاریکه

همراهباخدماتبازونصب
لطفاکیفیترامقایسهکنید
38446541
09156966640

/ج
98

10
99

3

تعمیراتتخصصی
مبلدرمحل
09153052587

تعمیرآبگرمکن
وتعویضمنبع
09153184729

37390310-32112993

ط
/9

80
97

95
/ج

98
05

09
7

سالمندانمهروماه
VIPبلوارسجاد،فضای

خدماتباکیفیتکادرمجرب
36024166-09154077916

مرکزدرماناعتیادبهــار
بامسئولیتفنی-دکترقربانی
37684969-09154126414

ط
/9

80
22

45
ط

/9
80

52
76

مرکزاقامتی
بهبودوبازتوانی
بهارزندگیمشهد
درماناعتیادتخصصماست
بامجوزرسمیازسازمان

بهزیستی،کادرمجربپزشکی،
روانشناسی،مددکاری

سالنمجزابراینوجواناندارای
استخر،باشگاه،سالنغذاخوری،

حسینیهوفضایسبز
برگزاریجلساتبهبودومهارتی
وگروهدرمانیومشاورخانوده

دفتر36775361
عاقبتخواه09153186358

شغلمناسب
باکمترینهزینه

دورهتعمیراتتخصصیموبایل
وتبلتکامالکاربردیدوره
سیستمهایایمنیحفاظتی
)دزدگیر،دوربینمداربسته،اعالم
حریق،آیفونتصویری،دربهای
اتوماتیک(،تعمیرلوازمخانگی،

PLCدورههایبرقصنعتیو
وتابلوهایروان،دورهمونتاژ
کامپیوتروتعمیراتتخصصی
سختافزار،دورههای

ICDL،اتوکد،فتوشاپو..
دورههایحسابداری+

نرمافزار،مهارتهایدیپلم
ویژهبازماندگانازتحصیل
آموزشگاهشهریار

باگواهینامهفنیوحرفهای
37285662مطهریجنوبی13

ط
/9

81
33

95

قابلتوجهجوانان
جویایکاروآموزش
آموزشگاهنمونه
آرایشوپیرایشگل
)بامدیریتعلیاکبرگلزاده(
با53سالسابقهآموزشی
بامربیانمجربوبههمراهی
طراحومجریگریمسینماوتلویزیون

)امیدگلزاده(
پذیرایشماجوانانعالقمنداست
نبشچهارراهخواجهربیع
)عبادی(آموزشگاهگل

37246209-37247674
09151135513-37248637

09362810092

/ج
98

14
16

2

/ج
98

09
43

2

اجناسکرایه
مصطفی
صفارنجیب

صندلی،مبل،میز،ظروف
فرش،Lcd،رقصنور،باندو....
0915 305 5600 
0939 7395600 

دامداریمقدم
32594258-09151135477
09159098896

ط
/9

81
31

28

ط
/9

81
48

61

بهیکحسابدارخانم
جهتکاردرنمایندگیموبایل

حقوقثابت
محدودهآزادشهر
موبایلامین

09155112422

 ج
/ 9

80
40

27

مهرگستران
استخدامنیروجهتنگهداریاز
کودکیاسالمند،کاردرمنزل
نیمهوقتیاتماموقت
باحقوقباالوامنیتشغلی
بیناحمداباد5و7
مجتمعنورواحد13

38464894-38464893

ط
/9

81
48

63

تعدادیکارمندآقا
جهتکاردرنمایندگیموبایل

نیازمندیم.
حقوقثابت

محدودهآزادشهر
09911155467
ثبتنامدورهجدیدطب
سنتیوگیاهاندارویی)فنی
وحرفهای(خانموآقاآغازشد
موسسهکرامت32256344

ط
/9

81
44

54
/ج

98
02

56
2

تابلوسازصنعتآذین
LED،چلینیوم،استیل

کامپوزیت،بنر،فلکسی،چاپاجسام،برش
لیزر،هدایاتبلیغاتی09154205729

کیش-قشم
تضمینپایینتریننرختور

آتریناپرواز
32231416-32235656

ط
/9

81
28

24

خریدضایعات
آهن،آلومینیوم،مس
برنج،کارتن،الک
09035480162

ط
/9

81
34

19

خریدانواعضایعات
کلیوجزئیبهباالترینقیمت
حملرایگان09010763896

09039107120

ط
/9

81
43

95

ضایعاتفالح
خریدآهن،آلومینیوم،مسو...

شرکتدرمزایده
09157137499-36660883

ط
/9

80
54

20

تخریب-خریدضایعات
دربوپنجره،جوشکاریسیار
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سالمتوزیبایی
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وفرهنگی
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خدماتصنعتی
وکشاورزی

تخلیهچاه
لولهبازکنیورفعنم

803

خدمات
پزشکیودرمانی
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ترکاعتیاد
1104

آموزشگاههای
تخصصی
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کرایهچی
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قصابیودامداری
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حسابدار
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نیرویخدماتی
وخدمتگزار
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تابلوسازی
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1701

خدماتنظافتی
804

پردهومبلمان
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807

ط
/9

80
08

14

عدالتیان
واحد نمونه سال88و89

تحت پوشش بیمه ایران، سرویس دهی در تمام نقاط شهر

هیچ شعبه دیگری ندارد

رفوگری

33442201-33680841-32731892
ایام تعطیل 09155156953

38825747-38595136-37329859

32424971-32135948-9 مدیریت :سید علی 

عدالتیان

قالی شوئی

عضو درجه یک اتحادیه
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مشاورهتخصصی
رایــگان
جهتاخذدیپلم

)تاسیساتومعماریوکامپیوتر(

38331540
09155180726

خرید/فروش/تعویض
جعبهنوشابهـسبدمیوه
09153085236

ت
/9

71
79

37

18
گوناگون

متفرقه
1802

ط
/9

81
48

59

تعدادیمنشیخانم
باروابطعمومیباال

نیازمندیم.
حقوقثابت

محدودهآزادشهر
موبایلامین

09911155467
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استخدام

منشیوتایپیست
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 ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      8

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

ها
ی 

ند
زم

نیا

نشانی سازمان آگهی ها:

مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد یک

سامانه تلفنی سازمان آگهی ها 37088

سامانه پیامکی سازمان آگهی ها 300037088 

تلفن: 05137628205/ 05137610085

ما برای  بهتر دیده شدن شما اینجاییم

صاحب امتیاز: موسسه فرهنگی قدس  ) وابسته به آستان قدس رضوی(

Instagram @Rah.Kar  ضمیمه  نیازمندی ها وکسب وکار روزنامه  قدس      
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09154414127

ضمانت نامه نامحـدود

پشت بام، استخر
آشپزخانه، توالت

بدون خرابی
عضورفع نم

اتحادیه
حفاظ-بوته ای-کمانی
میلگردی-آکاردئونی

تولیدانبوه وارزان
09153128411تلگرام38661194
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قابل توجه همشهریان گرامی
به اطالع می رساند آقای احمد زارع زاده خور

 دفتر مشاور امالک به شماره عضویت 6429
 ب��ه نش��انی:  بل��وار پنجت��ن، پنجت��ن 54 نب��ش 

چهارراه اول
مش��ارالیه درخواس��ت کناره گیری از شغل خود 
را دارن��د ل��ذا از کلی��ه متعاملینی ک��ه در دفتر 
مشارالیه مدارکی دارند خواهشمند است جهت 
تس��ویه حس��اب حداکثر ظرف م��دت 30 روز از 

تاریخ نش��ر آگهی به محل فوق الذکر مراجعه و مدارک خود را تحویل 
بگیرند. الزم به توضیح اس��ت در صورت عدم مراجعه در زمان فوق 
یا عدم اعالم شکایت خود از مشارالیه، اتحادیه هیچ گونه مسؤولیتی 

در قبال مشکالت و ادعاهای احتمالی بعدی نخواهد داشت.
 

تلفن تماس دفتر مشاور امالک: 09155177906
روابط عمومی اتحادیه صنف مشاورین معامالت امالک مشهد
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